PARTICIPATIEWET BEDRAGEN 1 JANUARI 2020
De inkomensgrenzen en uitkeringsbedragen gelden van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020.

UITKERING PARTICIPATIEWET (BIJSTAND)
Uitkering per maand: 18 tot en met 20 jaar
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwd/samenwonend
Gehuwd/samenwonend met kind(eren)

Uitkering
€ 246,79
€ 493,58
€ 779,21

Vakantiegeld
€ 12,99
€ 25,98
€ 41,01

Uitkering per maand: 21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwd/samenwonend

€ 999.71
€ 1.428,14

€ 52,61
€ 75,17

Uitkering per maand bij kostendelersnorm
Tweepersoonshuishouden
€ 714,07
€ 37,59
Driepersoonshuishouden
€ 618,86
€ 31,89
Vierpersoonshuishouden
€ 571,26
€ 30,06
Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden wonen, hoe lager uw uitkering omdat u uw
woonkosten kunt delen. De kostendelersnorm geldt niet bij commerciële huur en jongeren tot 21 jaar.
Vrij te laten vermogen
Om te bepalen of u recht heeft op bijstand kijkt Avres hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer vermogen
dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op een uitkering.
Alleenstaande
€ 6.225,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend
€ 12.450,00

MINIMAREGELINGEN
Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? Dan heeft u een minimuminkomen en kunt u gebruik maken van de minimaregelingen. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen,
zonder vakantiegeld.
Alleenstaande (woont in een instelling)

€ 412,85

Alleenstaande tot 21 jaar
Alleenstaande, 21 jaar of ouder
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder

€ 296,15
€ 1.199,65
€ 1.461,24
€ 1.713,77

Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.340,93
€ 1.817,64

Vrij te laten vermogen
Om te bepalen of u recht heeft op de extra regelingen kijken we hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer
vermogen dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op een (minima)regelingen.
Alleenstaande
€ 6.225,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend
€ 12.450,00
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor extra kosten die u moet maken vanwege een
chronische ziekte of beperking moet uw vermogen lager zijn dan € 21.330,00 als u een alleenstaande
(ouder) bent of € 42.660,00 als u gehuwd/samenwonend bent.

Wilt u meer weten wat Avres u kan bieden? Kijk dan eens op www.avres.nl

